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Voorzitter:
Marian Rosier-van der Bijl
Bevrijdingslaan 43,
7943 CC Meppel tel: 0522-262228
e-mail: voorzitter@vanderbijlen.nl

Festina Lente is het halfjaarlijkse orgaan van de
stichting, welke één keer per jaar, voorafgaand
aan de VanderBijlendag, in een papieren editie
wordt verspreid en in het najaar een digitale editie
op de website. Degenen die niet in de gelegenheid zijn om de digitale versie van Festina Lente
te raadplegen, wordt op verzoek een een eenvoudige op papier geprinte versie verstrekt.

Secretaris en redactieplatform Festina Lente:
Coen van der Bijl
Sterkenburg 67, 2402 RE Alphen aan den Rijn
tel: 06-51817449
e-mail: secretaris@vanderbijlen.nl
(ook ledenadminstratie)
Penningmeester:
Dick van der Bijl
C. Verschaevelaan 10, Zoersel (Belgie)
Bankrekeningnr: NL03 INGB 0005 0619 11
bij betaling vanuit buitenland tevens vermelden:
BIC INGBNL2A.

E-mailadres van de beheerders van de genealogische database: genealogie@vanderbijlen.nl
Dit is het adres voor wijzigingen en nieuwe gegevens zoals geboorten, huwelijken en overlijden.
Oproep: gaarne uw e-mailadres opgeven aan:
secretaris@vanderbijlen.nl

M
et dit Bijltje heb ik nog niet eerder
gehakt, lijkt Maxima te zeggen.

Het was bij het ten doop houden van een
nieuw schip en omdat het wel vaker fout
ging, wie weet niet meer de vele keren dat
koningin Juliana of Beatrix tevergeefs en
vele malen een fles champagne tegen de
boeg van een schip sloegen om deze ten
doop te houden.
Daarom hadden de organisatoren nu iets
ingenieus bedacht zodat het niet weer mis
zou gaan. Maar tevergeefs, ook nu weer
ging het mis!!
En ook wij als Van der Bijlen familie hebben iets ingenieus bedacht om deze familievereniging in stand te houden. Net zoals
zovele familie verenigingen hebben we er
een Stichting van gemaakt.
Dit is nodig om verdere onderzoeken naar
de familie te doen maar verder blijft alles
bijna hetzelfde.
We graven in het verleden om meer van
de familie te weten te komen, er blijft een
lijfblad Festina Lente en we blijven Familiedagen houden.
Nu nog de interactie dwz :……dat jullie
ook meedoen!!!
Dat kan door familieberichten door te geven van geboortes, trouwerijen en overlijden.
Advertenties te plaatsen in de nieuwste
Festina Lente.

Bestuurslid:
Frieda Veldhuyzen-van der Bijl
Julianalaan 22, 2341 FR Oegstgeest
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Door je hele familie lid te maken van de
Stichting Familienaam Van Der Bijl www.
vanderbijlen.nl
En last but not least de Familiedag te bezoeken (vroeger heette dit de jaarvergadering).
We zijn vorig jaar naar Bloemendaal geweest waar de fam. Veldhuyzen zich bijzonder voor ingezet hebben door een hele
leuke puzzelrit te organiseren en na de
lunch een hele actuele quiz te doen.
Ook voor dit jaar willen we ons weer
uitsloven in Dordrecht (waar ook de Koningsdag wordt gehouden) op zaterdag 11
april 2015.
Noteer het vast in de agenda en geef je op
zodra de uitnodiging binnen komt.
Allemaal niet ingewikkeld dus.
Kort maar krachtig, zo hak ik met het Bijltje.
Marian Rosier-van der Bijl
voorzitter
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Andries van der Bijl

H

ebben jullie ook weleens dat er iemand je voorbij loopt en je ruikt een
heerlijke geur van een sigaar?
Vanmiddag in het winkelcentrum overkwam mij dat terwijl ik daar door liep
met de hond.

dr. ir. R.A.J. van der Bijl
stedebouwkundige
Zoutkeetsgracht 121
1013 LC Amsterdam

RVDB

ontwerp, advies & onderzoek

t. 020 - 625 54 71
06 - 51 08 39 10
f. 020 - 626 09 29
e. rajvdb@xs4all.nl
w. www.lightrail.nl/rvdb

Dat doet je weer aan vroeger denken, ik
weet nog heel goed dat mijn grootvader,
die veehandelaar was, bij ons thuis kwam
en dan een Bolknak sigaar opstak.
Die geur vergeet je nooit weer en ook zie
ik nog voor mij de as die hij knoeide op
zijn vest. Mijn moeder mopperde dan wel
eens maar hij klopte de as er af en lachte
maar een beetje. Ik kreeg dan het sigarenbandje.

Ritueel van mijn schoonvader: ’s zondagsmorgens na de kerkdienst bij de koffie een
heerlijk sigaartje, voor hem was dit echt
genieten.!
Toen stonden er nog niet van die enge
woorden op de doosjes. U kent de uitdrukking toch ook “iemand een sigaar uit
eigen doos geven”
Hebt u ook niet het idee dat dat tegenwoordig nog steeds voorkomt. De WOZ
waarde gaat wat terug maar de gemeentelijke belastingen worden verhoogd, dan
ben je echt de sigaar en die ruikt ook niet
erg lekker meer.
Dan ben je pas de sigaar en dan mag het
opschrift van onderstaand plaatje van mij
verwezenlijkt worden. Rook ze!!!

Dr. ir. Rob van der Bijl BNSP - RVDB - is gespecialiseerd
in stedebouw op het snijvlak van de infrastructuur en
stad, waaronder openbaar vervoer, in het bijzonder
‘light rail’. Naast ontwerp - en onderzoeksactiviteiten
treedt RVDB met name op als adviseur.
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VanderBijlendag 2015

Het verzamelpunt is:
Villa Augustus
Oranjelaan 7
3311 DH Dordrecht
Tel: 078-6393111

Programma VanderBijlendag 2015
10.30

welkom en koffie bij Villa Augustus, Oranjelaan 7 te Dordrecht
www.villa-augustus.nl

11.15

stadswandeling door de historische oude binnenstad van Dordrecht.

12.30

vertrek naar de Ark, Maasstraat 14 te Dordrecht
www.arkvannoach.com

13.00

lunch op de Ark en bezichtiging

16.00

afsluiting

Deelname aanmelden bij: secretaris@vanderbijlen.nl of telefonisch 06-51817449
Kosten voor deze VanderBijlendag bedragen € 25,-- per persoon.
Betaling op bankrekeningnr. NL03 INGB 0005 0619 11
Iedereen, ook die niet verbonden zijn met de Stichting Familienaam Van der Bijl,
is welkom.
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B
ij een stichting is het secretariaat het
kloppend hart waar, bij voorbeeld in onze
stichting, letterlijk alle lijntjes uit wereld
bij elkaar komen.
De doelstelling is breed geformuleerd en
de ambitie was hoog.

Na zomer van 2014 zou er een digitale
versie van de Festina Lente uitkomen via
de website en voor de niet-digitalen een
papieren versie.
De website zou nieuw leven ingeblazen
worden en anders beheerd gaan worden.
Helaas heeft de secretaris dit alles niet
kunnen realiseren.
Door allerlei omstandigheden in de werksituatie, mantelzorg voor twee familieleden,projectstress bij een VvE bestuursfunctie en computersores, is de tweede
helft van 2014 voor mij als water door de
handen weggelopen.
Dus geen Festina Lente in het najaar van
2014 en een grieperige website.
Hiervoor maak ik zeer nederig mijn verontschuldiging.

Uiteraard zal er na de zomer gerapporteerd
worden over laatste genealogische ontdekkingen in onze stichting.
Belangrijkste uitdaging is nu om de website goed te beheren en voor de buitenwereld aantrekkelijk te maken.
Voor genealogen zijn er 3 belangrijke momenten in iemands aardse bestaan: geboorte, huwelijk en overlijden.
Daarom stel ik het zeer op prijs als u geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen
en rouwkaarten naar het secretariaat wil
zenden, zodat we over actuele gegevens
beschikken om de stambomen uit te breiden.
Het secretariaat gaat aan het werk.
Coen van der Bijl
Secretaris

De controle over de tijd is gelukkig weer
terug en de computer werkt ook weer prima.
Mijn grootste hobby, genealogisch onderzoek, heeft eveneens een jaar stil gelegen;
gelukkig weet ik dat Eduard en Aart-Teun
Veldhuyzen daar nog steeds mee bezig
zijn.
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PROEP voor genealogen en beheerders van familiearchieven.
De Stichting Familiearchieven Beheer i.o.
is een onafhankelijk initiatief van NGV leden, dat onderzoekt of het tot stand brengen van een centrale bewaarplaats voor
familiearchieven haalbaar is. Inmiddels is
er een beleidsplan met concept statuten en
een overeenkomst van bewaring opgesteld.
De stichting i.o. gaat nu haar plannen
toetsen bij professionals uit het werkveld.
Daarnaast wordt al gekeken naar een geschikte locatie.
Belangrijk is om te weten of er bij genealogen en beheerders van familiearchieven
voldoende interesse bestaat om hun archief te plaatsen in een veilige omgeving.

• Bewaargever draagt bij in de kosten
van bewaring. Er is geen winstdoelstelling!
• De stichting heeft naast een beheersfunctie ook een adviesfunctie.

Enkele kernpunten:
U blijft eigenaar van uw gedeponeerde archief en kunt uw archief blijven aanvullen.
Uw archief kan naast papieren documenten ook digitale informatiedragers en objecten bevatten.
• U bepaalt wat wel en niet openbaar is.
• Uw archief dient professioneel verpakt
te worden.
• Uw archief kunt u in eigen kast of kist,
eventueel gesloten, plaatsen.
• Vereist is een inventarislijst.
• De stichting maakt het mogelijk
dat openbare stukken kunnen worden
geraadpleegd voor wetenschappelijk
of cultuur-historisch onderzoek.

Hebt u vragen?
Laat het ons even weten!
Namens de stichting i.o.
Hugo Doeleman
email: hugo.doeleman@xs4all.nl

Festina Lente

In veel gevallen zal deponering pas plaatsvinden, nadat een beheerder van het familiearchief is overleden of niet meer in staat
is het in eigen beheer te houden. U kunt
met de stichting ook afspraken maken
over een toekomstige deponering.
De stichting i.o. wil graag weten of er belangstelling bij N.G.V.-leden is om t.z.t.
hun archief te plaatsen in een gezamenlijk
depot.

Lees meer over dit onderwerp op:
www.familiearchieven.nl/SFB001.html
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Maak je eigen stamboom in 10 stappen

H

et framewerk vóór het schrijven van een eigen familiegeschiedenis bestaat uit het
opzoeken van persoonsgegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.
Hier in 10 stappen hoe je die gegevens kunt verzamelen:
1. Zet het gratis genealogie programma Aldfaer op je pc http://aldfaer.net Gebruik je
een Apple computer koop dan Reunion http://www.leisterpro.com Alle gegevens
die je gaat verzamelen in de stappen 2 t/m 10 sla je op met deze software. Ook de
foto’s en gescande familiedocumenten, zoals geboortekaartjes, trouw- en overlij
denskaarten, bidprentjes, rouwbrieven, trouwboekje, akten burgerlijke stand, familieadvertenties enz.
2. Verzamel binnen je eigen archief en dat van je familie alle gegevens over geboorten,
huwelijken en overlijden. Interview je familieleden. Noteer de volledige voornamen, roepnamen, achternamen, plaatsnamen van je ouders, grootouders, ooms,
tantes, nichten etc. Hou rekening met fouten in alle gegevens.
Let op: trouwboekjes zijn geen officiële documenten. Ook voor genealogie: 1 bron
is geen bron. Lees ook mijn blog: Elf beste websites voor het zoeken naar personen
(en genealogie).
3. Verricht literatuuronderzoek om te kijken of je familiegegevens al eerder gepubliceerd zijn. Ga naar www.cbg.nl en vul rechtsboven je familienaam in. Als daarna
het vakje Genealogisch repertorium groen wordt dan is er over de geslachtsnamen
een publicatie verschenen. Dit is natuurlijk niet altijd familie. Vraag een kopie van
deze publicaties op. Als vriend van het CBG krijg je korting. Altijd doen, want dat
geeft nog meer voordelen: www.cbg.nl/page/115 Zie ook nrs 4 en 5.
Meer literatuurbronnen zijn te vinden via www.archiefzoeker.nl . Gebruik daar de
zoekterm literatuur. Hou ook hier rekening met fouten.
4. Doorzoek de online familieadvertenties, die oa te vinden zijn krantenarchieven.
Zie mijn blogs: Lijst Nederlandse krantenarchieven op Internet en Elf beste websites voor personen zoeken.
5. Vraag tegen een kleine vergoeding de persoonskaarten en –lijsten van alle familieleden op die zijn overleden tussen 1938 en 2014 bij het CBG http://www.cbg.nl/
index.php/150?id=150
6. Het echte online zoeken kan nu beginnen.
Ga naar de site Wiewaswie www.wiewaswie.nl , Maak daar een gratis account.
Zoek met alle namen van familieleden, die je hebt gevonden. Let op: geboortegegevens zijn na 100 jaar openbaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar.
10
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Noteer werkelijk alle gegevens, die je kunt vinden. Maak afdrukken of download
de gedigitaliseerde akten. Meestal kun je via deze site al tot ca.1780 je familie in
Nederland terugvinden. Hou rekening met varianten in schrijfwijze van voor- en
achternamen. Sinds kort kun je daar ook gegevens vinden uit de militaire stamboeken. Maak ook gebruik van het Archives Portal Europa.
Daar zit meer genealogische informatie in dank je vermoedelijk zou verwacht.
7. Ga naar de site Zoekakten: www.zoekakten.nl Via deze site heb je toegang tot de
gedigitaliseerde bronnen uit Nederland en België van de Mormonen. Je kunt hier
alleen geografisch zoeken. Vul hiermee de gegevens aan, die via WieWasWie niet
kon vinden. Als je een plaatsnaam niet kunt vinden, bijvoorbeeld omdat de naam
niet meer bestaat, gebruik dan de site www.gemeentegeschiedenis.nl
8. De burgerlijke stand is in 1811 ingevoerd. In het zuiden van ons land soms iets
eerder. Vóór 1811 moet je zoeken in de kerkboeken. De zogenaamde DTB registratie (Doop, Trouw, Begraven). Alle DTB registers (en nog veel meer bronnen) op
het Internet zijn te vinden via: http://www.geneaknowhow.net Alles wat er bewaard
is aan registers per plaats is te vinden in het Repertorium DTB. Dit boekwerk is
gratis te downloaden: http://www.cbg.nl/download/Repertorium-dtb-totaal-ocr.pdf
Let op: de archiefinstelling verwijzing in de puike werkje is verouderd.
9. Ga naar de ArchiefWiki http://archiefwiki.org/wiki/Categorie:Archieven Daar kun
je alle archiefbeherende instellingen van Nederland vinden. Met de verzamelde
geografische familiegegevens zijn zo de honderden online databanken te vinden,
die op veel sites staan.
10. Ga naar www.archiefzoeker.nl Zoek daar met het woord genealogie. Dan krijg je
een gigantische lijst van Internet bronnen uit binnen- en buitenland. Als je de lijst
die nu online staat helemaal hebt doorgespit ben je in 2020 klaar. Elke dag vul ik
deze aan. Conclusie: digitaal stamboomonderzoek is een never ending story.
Ga nu in andere archieven spitten voor de levensverhalen van de gevonden personen in je stamboom.
Eric Hennekam, is al meer dan 30 jaar professioneel genealoog en lid van APG.
erichennekam@gmail.com

Festina Lente
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VanderBijlendag 2014

H

et zonnige terras van Brasserie Vogelenzang liep langzaam vol met Van der
Bijlen.
Oude bekenden en nieuwe gezichten creërde een vrolijke en ontspannen ouverture
voor de rest van de dag.
Hans van der Bijl uit Leiden kwam met
een oude familiekoffer vol met oude akten, rouwkaarten en kranten; een genealogische snoepdoos.
Frieda Veldhuyzen-van der Bijl die met
haar gezin deze dag had georganiseerd,
Riep de Van der Bijlen meute even tot de
orde om tekst en uitleg te geven over het
verdere verloop van de dag.
Er was heuse puzzelrit uitgestippeld die
per auto, met gecombineerde samenstellingen, rond de dreven van Bloemendaal
en Haarlem verreden zou worden.
Met kleine tussenpozen werden de equipes
“weggeschoten” en gingen we genieten van
de prachtige omgeving met fraaie allees en
majestueuze villa’s.
Middels een leuke routebeschrijving met
interessante opdrachten, gelardeerd met
fotoherkenning voor puzzel-tactische locaties, bereikten we uiteindelijk het eindpunt van de rit waar tevens de lunch gebruikt zou worden.
We werden in de Oud Katholieke kerk te
Haarlem ontvangen door de koster Michaël Maas, een neef van Frieda, die voor
het gezelschap de lunch ging verzorgen.
Er volgde een rondleiding door het kerk12

gebouw waarbij door Michaël enige geschiedkundige informatie over de Oud
Katholieke orde en gebruiken werd verteld
en wetenswaardigheden over het kerkgebouw zelf.
Een genealogisch spel waarin de Van der
Bijlen een rol speelden was de afsluiting
van het lunch gedeelte.
Wederom werd een routebeschrijving uitgedeeld, nu zonder puzzelactie, zodat we
via een toeristische route de weg naar Brasserie Vogelenzang konden terugvinden.
Op het nog altijd zonnige terras van de
brasserie werd nog een afscheidszitting
gehouden vergezeld met een tot-volgendjaar-drankje, waarna een ieder huiswaarts
keerde met het fantastische VanderBijlen-gevoel “Festina Lente”.

Festina Lente

Festina Lente
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5singApril
2014 is Ellen van der Bijl-Buloverleden.

Ellen en haar man Wim hebben waren
medeoprichters van de Vereniging Van der
Bijl, nu Stichting Familienaam Van der
Bijl, en hebben vooral in de beginfase bergen onderzoekswerk verricht om de Van
der Bijlen geschiedenis vorm te geven.
Tevens is zij ook in de periode april 1996
tot april 1999 voorzitter van de vereniging
geweest en heeft ze allerlei ledenwervende
activiteiten opgezet.
De Van der Bijlen vereniging en stichting
hebben veel aan Ellen en Wim te danken,
vooral door hun niet aflatende inspanning
en enthousiasme.
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Als Stichting Familienaam Van der Bijl
zullen wij de inzet van Ellen en Wim nog
lang blijven herinneren.
Wij denken met grote waardering terug
aan haar inzet en betrokkenheid.
Onze huidige voorzitter Marian Rosier-van der Bijl, dochter van Ellen en
Wim, kan aan haar ouders veel inspiratie
ontlenen voor de toekomst van de stichting.

Festina Lente

I

n december 2014 bereikte ons het bericht dat op 5 december Bob (Bastiaan Simon) van der Bijl is overleden.
Wij herinneren ons Bob die, samen met
zijn vrouw Thalita, in 2011 op een bijzonder enthousiaste manier de Van der Bijlendag in Zutphen hebben georganiseerd.
In de voorbereidingsfase hebben ze allerlei alternatieven en varianten aangedragen
om zo’n ideaal mogelijke dag samen te
stellen.

Festina Lente

En daar IS Bob met zijn vrouw zeker in
geslaagd.
Het was een schitterende dag en er was een
prachtige wandeling door het
historische stadshart van Zutphen.
Wij wensen Thalita en haar kinderen veel
goede herinneringen toe.
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Historische Kranten

H

ier (http//:leiden.courant.nu) vind u Leidse kranten vanaf 1720 tot 2006. U kunt
full text zoeken, de hele krant, inclusief advertenties, wordt meegenomen in uw zoekactie. Filters helpen u snel het door u gezochte artikel te vinden. Een zoekactie levert ook
een filter op met de woorden in combinatie waarmee uw zoekwoord voorkomt. Handig
als u bijvoorbeeld op zoek bent naar slagerij Van Kampen maar niet naar wethouder
Van Kampen.
(bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

Erfgoed Leiden en Omstreken

W
ebsite Nederlands krantenarchief Delpher vernieuwd.
De website van het Nederlands krantenarchief Delpher is vernieuwd. Niet alleen het
uiterlijk, maar ook de zoekopties.
Zoeken met booleaanse operatoren is mogelijk gemaakt en gebruik van wild cards is
geoptimaliseerd. De zoekbalk is intuïver in gebruik en het geheel geschikt voor tablets
en mobiele telefoons. Daarnaast is het nu mogelijk om suggesties te krijgen voor historische spellingvarianten.
Delpher: het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht
beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse
Antillen, Suriname, Nederlands-Indië, Zuidelijke Nederlanden en van de Nederlandse
gemeenschap in de Verenigde Staten. Van Telegraaf tot ..... Vul zelf maar in.
(bron: Erik Hennekam)
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FESTINA LENTE

is een uitgave van
Stichting Familienaam Van der Bijl

www.vanderbijlen.nl
De boeiende geschiedenis en
realiteit van families die zich
Van der Bijl mag noemen.

